
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

KOMISARZA WYBORCZEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 22 listopada 2010 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na
obszarze województwa lubuskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 96 rad, z czego:
 1) do 83 rad gmin, z tego:
  a) do 73 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
  b) do 8 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
  c) do 2 rad miast w miastach na prawach powiatu;
 2) do 12 rad powiatów;
 3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
2. Wybierano łącznie 1 561 radnych, z czego:
 1) 1 313 radnych rad gmin, z tego:

a) 1 095 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 168 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu;

 2) 218 radnych rad powiatów;
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Wybrano łącznie 1 561 radnych, z czego:
 1) 1 313 radnych rad gmin, z tego:

a) 1 095 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 168 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu;

 2) 218 radnych rad powiatów;
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 662 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 664 obwodach głosowania.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 20 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 73 rad gmin, w których utworzono 577 okręgów
wyborczych
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2. Wybierano 1 095 radnych spośród 3 564 kandydatów zgłoszonych na 2 028 listach

kandydatów przez 315 komitetów wyborczych, w tym 291 komitetów wyborczych
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie
liczącej do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 1 095 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 426 168 osób.
5. Karty do głosowania wydano 209 656 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 209 475 osób, to jest

49,15% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 202 319, to jest 96,58% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 7 156, to jest 3,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 398 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 20 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin, w których utworzono 28 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 168 radnych spośród 1 679 kandydatów zgłoszonych na 179 listach

kandydatów przez 31 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 168 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 185 573 osób.
5. Karty do głosowania wydano 83 339 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 83 201 osób, to jest

44,83% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 77 346, to jest 92,96% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 5 855, to jest 7,04% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 136 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do 2 rad miast, w których utworzono 10 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 50 radnych spośród 533 kandydatów zgłoszonych na 62 listach kandydatów

przez 10 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 50 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 193 019 osób.
5. Karty do głosowania wydano 78 554 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 78 424 osób, to jest

40,63% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 75 073, to jest 95,73% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 3 351, to jest 4,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 129 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatów, w których utworzono 42 okręgi
wyborcze.
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2. Wybierano 218 radnych spośród 2 188 kandydatów zgłoszonych na 241 listach

kandydatów przez 33 komitety wyborcze.
3. Wybrano 218 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 616 620 osób.
5. Karty do głosowania wydano 294 302 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 294 263 osób, to jest

47,72% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 264 219, to jest 89,79% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 30 044, to jest 10,21% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 535 obwodach głosowania.

Rozdział 6.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego utworzono 5
okręgów wyborczych.

2. Wybierano 30 radnych spośród 401 kandydatów zgłoszonych na 42 listach kandydatów
przez 10 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 30 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 809 639 osób.
5. Karty do głosowania wydano 373 212 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 372 379 osób, to jest

45,99% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 325 439, to jest 87,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 46 940, to jest 12,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 664 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Wybory do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano
15 radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 128.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 834 osób, to jest

51,78% uprawnionych do głosowania.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 010;
  4) głosów ważnych oddano 958;
  5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
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–  MACIĄG Robert
–  WLAZŁO Magdalena Krystyna

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 852;
  4) głosów ważnych oddano 807;
  5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
–  FORSTER Krystian Krzysztof
–  SUJAK Radosław Zenon

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 170;
  4) głosów ważnych oddano 1 107;
  5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
–  DĘBIŃSKI Wojciech Krzysztof
–  POTOCKA Kazimiera

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 939;
  4) głosów ważnych oddano 890;
  5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
–  GARCZYŃSKI Grzegorz
–  ROGOWSKI Tomasz Rafał

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 169;
  4) głosów ważnych oddano 1 123;
  5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
–  MIECHOWICZ Tomasz
–  PRZYBYSZ Adam Rafał

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
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  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474;
  4) głosów ważnych oddano 454;
  5) radną została wybrana:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
–  KLEPCZYŃSKA Ewa Krystyna

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493;
  4) głosów ważnych oddano 470;
  5) radnym został wybrany:

a) z listy nr 13 KWW FORUM ANDRZEJA CHINALSKIEGO
–  MAGDZIAK Grzegorz

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352;
  4) głosów ważnych oddano 342;
  5) radnym został wybrany:

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
–  RAUBA Kazimierz Jan

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 825;
  4) głosów ważnych oddano 808;
  5) radnym został wybrany:

a) z listy nr 13 KWW FORUM ANDRZEJA CHINALSKIEGO
–  ŚNIEŻEK Bogdan

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 550;
  4) głosów ważnych oddano 534;
  5) radnym został wybrany:

a) z listy nr 13 KWW FORUM ANDRZEJA CHINALSKIEGO
–  GRYCAN Mariusz

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
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Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego

Wyniki wyborów w okręgach
1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 837;
  4) głosów ważnych oddano 7 144;
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące

liczby mandatów:
a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej

listy został wybrany:

– PAWŁOWSKI ROBERT

b) lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

– HOFFMANN JACEK PIOTR

– MARCINIAK JANUSZ JÓZEF

c) lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z
tej listy został wybrany:

– KURZĘPA JACEK SŁAWOMIR

d) lista  nr  11  – KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO uzyskała
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

– CHINALSKI ANDRZEJ RYSZARD

e) lista nr 12 – KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy
został wybrany:

– KOWALSKI JAROSŁAW

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Wyniki wyborów w okręgach
1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57 019;
  4) głosów ważnych oddano 48 571;
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące

liczby mandatów:
a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej

listy został wybrany:

– BARTKOWIAK Józef

b) lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
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– PADUSZYŃSKI Zdzisław Franciszek

c) lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

– MACIUSZONEK Wacław Jan

– TURCZYNIAK Leszek Stanisław

d) lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z
tej listy został wybrany:

– ARDELLI Tadeusz

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
 w Zielonej Górze

/-/ Bogumił Hoszowski


